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Gnr 53 bnr 3, 5 - Askeveien 34 - Klage på pålegg om 
frakobling av taknedløp 

 
Saksbehandler: Lillann Skuterud Saksnr.: 18/02813-10 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og plan            

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) har vurdert klagen i medhold av 

forvaltningsloven § 33. HTP finner at klagers anførsler ikke utgjør momenter som 
må medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 
16.11.2020. Vedtak av 16.11.2020 opprettholdes og klagen tas således ikke til 

følge.  
 

Klagen oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
 

Ås, 30.11.2020 
 

Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Kommunedirektør  Kommunalsjef  
 Teknikk, samfunn og kultur 

 
 

 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 

Vedlegg: 
1. Norm for overvannshåndtering i Ås kommune 
2.a Gnr 53 bnr 3, 5  - Askeveien 34/36 - Varsel om pålegg om frakobling av 

taknedløp og utvendige sluk 
2.b Informasjon om løsninger for takvann 

2.c Tilbakemelding frakobling av taknedløp og utvendige sluk 
3. Søknad om dispensasjon fra kravet om frakobling av taknedløp 
4. ÅK sitt svar på søknad om dispensasjon 

5. Klage på avslag på søknad om dispensasjon 
6. Gnr 53 bnr 3, 5 - Askeveien 34/36 - Pålegg om frakobling av taknedløp og 

utvendige sluk 
7. Klage på pålegg om frakobling av taknedløp 
8. Askeveien 34 - Flomkart 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
23.08.2019: Informasjonsbrev i forkant av anleggsarbeidet om hvordan 

grunneierne blir berørt av moderniseringen av vann- og avløpsanlegget på 
Søndre Moer 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Grunneierne som har klaget. 

Fylkesmannen i Oslo og Viken. 
 

 

 
Saksutredning: 

 
Sammendrag: 

Som et ledd i kommunens oppgradering av vann- og avløpsnettet på Søndre 
Moer, har grunneierne i området fått krav om oppgradering av private 
stikkledninger og frakobling av taknedløp og utvendige sluk.  

 
Eierne av Askeveien 34 har søkt om dispensasjon fra kravet om frakobling av 

taknedløp og klaget på kommunedirektørens vedtak om frakobling av taknedløp.  
 
Fakta i saken: 

Ås kommune bygger nye vann- og avløpsledninger på Søndre Moer i tråd med 
hovedplan for vann, avløp og vannmiljø. I den forbindelsen får grunneierne i 

området pålegg om å oppgradere sine private stikkledninger og å frakoble sine 
taknedløp og utvendige sluk. Vedtaket fattes med hjemmel i Forurensningsloven 
§ 22.2: 

Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve 
at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Også ellers 
kan forurensningsmyndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når 
særlige grunner tilsier det. 

 

Ås kommune er medlem av bransjeorganisasjonen Norsk Vann som driver 
nettsiden www.va-jus.no. Informasjon og ferdiglagde brevmaler til bruk for 

kommunene, bekrefter at kommunen kan bruke denne hjemmelen for å pålegge 
frakobling av taknedløp. Ås kommune har benyttet malen fra disse sidene som 
basis til brevene i vedlegg 2a og 6.  

 
Overvannsnorm for Ås kommune (vedlegg 1) kap. 6.3 krever også frakobling av 

taknedløp ved større omlegginger.  Ved søknad kan det gis dispensasjon for 
påslippsmengder for overvann fra tette flater til overvannssystemet/resipient via 
fordrøyning og/eller infiltrasjon - dog begrenset til 1 l/s*da.  

 
Byggteknisk forskrift § 15-8 (1) sier: Overvann og drensvann skal i størst mulig grad 
infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området og 
unngå overbelastning på avløpsanleggene. 
 
Kommunedirektøren vurderer at Hogstvetbekken er en del av «avløpsanlegget» i form av 
dets rolle som mottaker av overvann. 

 

http://www.va-jus.no/


Ås kommune 

18/02813-10 Side 3 av 4 

Askeveien 34/36 ligger på gnr 53 bnr 3/5. Dispensasjon/klage gjelder Askeveien 
34. Eiere av Askeveien 34 har fått pålegg om frakobling av taknedløp. Eiere 

søkte etter kommunens «Varsel om pålegg om frakobling av taknedløp» om 
dispensasjon fra kravet - for nordre del av taket. Kommunedirektøren har avslått 
dispensasjonssøknaden. Eier har påklaget vedtak om avslag på dispensasjon og 

påklaget vedtak om pålegg om frakobling. Kommunedirektøren velger å legge 
frem dette som en og samme sak.  

 
Arealet på den delen av taket som det klages for, utgjør ca. 60 m². Tomten er 
ca. 3479 m². Grunnmuren på denne delen av huset er gammel og utett. I følge 

eier føres taknedløpet per i dag ut i rør via felles privat kulvert (med Askeveien 
32) og direkte til Hogstvetbekken. Det vil si at takvannet går direkte til 

Hogstvetbekken, utenom kommunalt ledningsnett.  
 

Kommunedirektøren mener at ovennevnte regelverk med krav om 
infiltrasjon/lokal håndtering av overvann må brukes for alle eiendommer innenfor 
et nedbørsfelt – også i tilfeller hvor eiendommer er direkte tilkoblet resipienten 

uten at overvannet går via kommunalt ledningsnett. Det er uansett ikke ønskelig 
at taknedløp går direkte til resipienten da dette er med å øke flomvannføringen. 

Økt vannmengde i bekken vil medføre økt fare for erosjon og flom langs mange 
resipienter. Hogstvetbekken renner igjennom et område med kvikkleire og det er 
avgjørende å unngå erosjon i bekkeløpet som forebyggende tiltak mot ras. 

 
Privat stikkledningsnett på eiendommen tilfredsstiller dagens krav, så det er ikke 

gitt pålegg om oppgradering av stikkledningene på denne eiendommen. 
Kommunen er ikke kjent med at det foreligger utvendige sluk på eiendommen.  
 

Vurdering: 
Vedtak om frakobling av taknedløp er i henhold til både nasjonalt og lokalt 

regelverk. 
 
Kommunedirektøren mener at vannet fra taknedløpet kan føres til infiltrasjon på 

andre deler av eiendommen. Dette vil kreve noe gravearbeid, men eiendommens 
størrelse tilsier at infiltrasjon på egen eiendom er mulig. Gravearbeid for å føre 

taknedløpene bort fra husveggen - og også større arbeider - er det mange andre 
i området som må utføre etter pålegg fra kommunen. Vi kan ikke se at det skal 
være grunn til å gjøre unntak for denne eiendommen.  

 
Kommunedirektøren mener Hogstvetbekken er en flomutsatt bekk, og dette 

bekreftes av vedlagte kart over flomveier i området (vedlegg 8). Eiere av 
Askeveien 34 mener at Hogstvetbekken ikke er flomutsatt.  
 

Et unntak fra kravet om frakobling av taknedløp for denne eiendommen, kan 
skape presedens for andre eiendommer i Ås kommune, samt kommende 

byggeprosjekter i kommunen. Kommunedirektøren har gitt dispensasjoner 
tidligere, men ikke for eiendommer hvor lokal håndtering av overvannet er like 
enkelt som på denne eiendommen.   

 
Økonomiske konsekvenser: 

Kommunedirektøren ser ingen direkte økonomiske konsekvenser for Ås 
kommune ved å gjøre unntak for denne enkelteiendommen. Dersom det gis 
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unntak for flere eiendommer, kan det føre til flom i Hogstvetbekken, og dette 
kan blant annet føre til skader på veien og i veifundamentet og ras.  

 
Eierne kan få kostnader til å grave et overvannsrør fra nordre hushjørne til et 
område på eiendommen som er egnet for infiltrasjon av takvannet.  

 
Miljømessige konsekvenser: 

Dersom klagen tas til følge, kan dette medføre økte overvannsmengder i 
Hogstvetbekken i perioder hvor bekken allerede er belastet av 
overvannstilrenningen.  

 
Alternativer: 

Eier kan få dispensasjon fra kravet om frakobling av taknedløp fra nordre del av 
takarealet (ca. 60 m2). Kravet om begrensning til påslippsmengde 1 l/s * dekar 

må opprettholdes, jf. Ås kommunes norm for overvannshåndtering kap. 6.3.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Pålegg om frakobling av taknedløp er gitt i henhold til Forurensningsloven § 22.2 
og annet relevant regelverk. Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger 

særlige grunner til at det skal gis dispensasjon fra kravet om frakobling av 
taknedløp for denne eiendommen.  
 

Kommunedirektøren vurderer at klagers anførsler ikke utgjør momenter som må 
medføre en annen vurdering av saken enn det som fremgår av vedtak av 

16.11.2020. Kommunedirektøren mener at vedtak av 16.11.2020 bør 
opprettholdes og klagen ikke tas til følge. 
 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart. 
 


